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Bevar friheden
– husk at sikre dig i tide

Book et møde på 
www.pfs.dk 

– eller ring på 
33 93 86 00

Som selvstændig 
bestemmer du selv 
– også hvornår du 
vil gå på pension

Få styr på dine forsikringer, 
mens du er rask, 
og begynd at 
spare op så 
tidligt som muligt.

 33 93 86 00   info@pfs.dk   Følg os på:



3

nødvendige ærinde er tvunget til - 

længe før opgavernes udførsel - at 

søge om kommunal tilladelse til at 

parkere tæt på deres midlertidige 

arbejdsplads.

Hvis bilerne tvinges ud af byen be-

tyder det, at kunderne finder an-

dre steder  at handle,  i storcen-

trene – hvor bilerne også fremover, 

med politikernes velsignelser, må 

køre til store p-pladser. Det sparer 

overhovedet ikke Co2, at kunderne 

i fremtiden - i stedet for midtbyen 

– vil vælge at køre til storcentre for 

at handle. Næste skridt i den ret-

ning er et kommende city nord ved 

Kvickly i Nørresundby. Det bety-

der endnu mere trafik – bare ude af 

byen.

Detailbutikkerne kommer til at lide 

under at bilerne skal ud af byen. De 

vil enten lukke eller ændre karak-

ter Og så mister byen sin identitet. 

Hvem er interesseret i en strøgtur i 

gader, hvor hver anden butik er luk-

ket.

Politikerne vil gøre det næsten umu-

ligt for kunder at færdes i midtbyen 

i bil. Men det betyder rigtigt meget 

– negativt - for detailbutikkerne, at 

deres kunder ikke kan holde i nærhe-

den af, hvor de shopper. Og butikker-

ne – også i midtbyen – sælger faktisk 

varer, der kan have en størrelse, der 

gør, at kunderne ikke kan eller gider 

slæbe dem fra butikken til en mulig 

p-plads - flere kilometer væk.  

Det er selvfølgeligt hyggeligt at cykle 

rundt i byen og ose rundt i gågaderne 

og købe en cafe latte når benene skal 

hviles. Måske godt for caféer og re-

stauranter men det er skidt for de bu-

tikker der sælger varer der fylder me-

re end der kan være i en rygsæk eller 

bag på cyklen. Byen bliver trist, hvis 

ikke lokale kunder og turister kan se 

og  købe større ting i midtbyen.

Ikke en gang håndværkere og ser-

vicefolk er velset med deres nødven-

dige køretøjer og maskinel på gader-

ne i Aalborg centrum. Der udskrives 

p-bøder og mange håndværkere med 

Den udvikling fremmer politikerne med 

en markant holdning til, at bilerne skal 

ud af byen.  Der sker allerede en trans-

formering af ejendommene i byen, så-

ledes at butikker i gadeplan omdannes 

til boliger. Godt for dem, der vil bo der, 

men skidt for bymiljøet, hvis flere og 

flere butikker forsvinder.

Hovedløse hovsaløsninger er en hån 

mod håndværkere og handlende. 
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Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt: 
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser, 
artikler eller emneforslag til det  førstkommende blad skal 
være redaktionen i hænde  senest tre uger inden udgivelsen.
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Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejde

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejdeRestaurant
ORKIDEEN
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

BESTYRELSE:
Formand Svend Aage Suhr . . . . . . . 98 12 00 02
Næstformand  
Hanne Danielsen . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 27 50
Sekretær
Søren V. Nielsen  . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 39 12
Kasserer 
Søren Rønnøv Nielsen . . . . . . . . . . 25 20 95 60
Gert Spender Andersen
Direktør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 51 38 00
Allan Østergaard  . . . . . . . . . . . . . . 61 81 55 77
Ole Mattesen Christensen, 
HR- og Udviklingschef . . . . . . . . . . 25 66 63 02
 
SUPPLEANT
Carsten Kristensen, Hals
 
SEKRETARIATETS 
tlf. 98 12 00 02 
Formand Svend Aage Suhr træffes efter  
nærmere aftale med foreningens kontor. 
 
SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00
 
MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Finn Lange
 
ANNONCEKONSULENTER FOR  
2021-2022:
Svend Aage Suhr . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 12 00 02
 
Bladet sendes til medlemmer, Håndværks-
virksomheder, Håndværkerorganisationer, 
mesterforeninger, laugsmedlemmer,  
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.
   
 
info@smvaalborg.dk
www.smvaalborg.dk

Bilka og Biltema vinder bilisterne og 
bymidten i Aalborg kommer til at bøde for 
manglende kunder og p- pladser. 

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE  

VIRKSOMHEDER
»Håndværkerhuset«

Kattesundet 20 · 9000 Aalborg
 Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74

Bankkontonummer  9280  4575  656906
Mobile Pay  21826
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En hån mod   
håndværkere  
og handlende

Hos NOVAGRAF brænder vi for at skabe  
synlighed for vores kunder. Og vi snakker  
synlighed, der flytter kunder, holdninger  
og virksomheder.

NOVAGRAF hjælper virksomheder med,  
at blive set, hørt og husket. Vi udvikler og  
producerer alt fra kreative koncepter og design 
til tryk og print til konkurrencedygtige priser. 

Kontakt NOVAGRAF og få hjælp til at blive 
mere synlig. Du kan også læse mere om os  
på novagraf.dk – eller ringe og høre mere  
på tlf. 9635 7777.

Novagraf A/S 
Lyngvej 3  
9000 Aalborg 
www.novagraf.dk



tryksager
annoncer

facebook
+ meget mere...

print

logo
design

hjemmesider
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
SMVaalborg har indgået samarbejdsaftale 
med Advokatfirmaet Vingaardshus A/S, 
der sikrer vores medlemmer juridisk bi-
stand lokalt og på højt niveau.

Som medlem af SMVaalborg får du et  
gratis formøde, og klar besked på din  
juridiske udfordring.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 24 advokater, der bl.a. har  
følgende arbejdsområder:

 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret
 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret
 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret
 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte
 Køb og salg af virksomheder

Se mere på www.vingaardshus.dk.

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller 
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr. 
46 92 92 00 for et uforbindende møde med 
oplysning om, at du er medlem af SMV-
aalborg.”

Se mere på akkc.dk

Hos os får I ikke bare fleksible, lyse lokaler og moderne
 teknisk udstyr, som er tændt og testet, når I ankommer. 
I får et arrangement i bæredygtige rammer. 

Og for at sikre den bedst mulige planlægning og afvikling får I:

• engageret og professionel projektstyring
• et bæredygtigt madkoncept i internationalt format
• fastinstalleret videokonferenceudstyr i mindre mødelokaler
• hjælp til udvikling og planlægning af events
• direkte tilknytning til Scandic Aalborg City med 168 værelser
• masser af transportmuligheder og +700 p-pladser

SMAG FOR  
BÆREDYGTIGHED?
 Hold jeres næste møde eller konference i AKKC

  25. maj kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

  29. juni kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   22. juni kl. 16.00 
Medlemsarrangement 
Springeren

    29. juni kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

    31. august kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

    28. september kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

    26. oktober kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

    2. november kl. 19.00 
Andespil

      9. november kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

      30. november kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

Øvrige arrangementer annonceres  
via mail og på hjemmesiden.
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Er du tilfreds med  
din erhvervsbank?
Høj kundetilfredshed er noget, man skal gøre sig 
fortjent til. Det kræver fuld fokus på kundernes behov, 
skarp rådgivning og skræddersyede løsninger. Dét ved 
erhvervsholdet i Spar Nord Aalborg. 

Book et møde på 96 16 17 00 og hør,  
hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

RÅDMAND:  

Erhvervsvenligheden 
skal øges
Den nye rådmand for by 
og land venstremanden 
Jan Nymark Thaysen var 
gæst ved SMVaalborg 
generalforsamling 27. april. 

Han præsenterede sig selv overfor for-

samlingen, fortalte om sine visioner og 

pointerede, at hvis By og Land forvaltnin-

gen ikke fungerer, så går al udvikling i 

stå. Men den erfarne politiker, landmand 

og landinspektør ser fortrøstningsfuld på 

fremtiden, og han tror på, at han kan fin-

de dialogbaserede løsninger både på de 

”gamle” verserende sager i magistraten 

og på de kommende udfordringer.

Han listede selv, hvad han mener, der 

snarest skal findes politiske løsninger på:

◗   Erhvervsvenligheden er lav i Aalborg – 

herunder lang sagsbehandlingstid

◗   Problemer med parkering – parkerings-

tilladelser for håndværkere

◗  Tilgængeligheden i midtbyen – emissi-

onsfrie zoner

◗   DK2020 – lokal klimahandlingsplan – 

efter internationale standarder

◗  Mangel på faglærte – EUX + 10.kl. stu-

diemiljøet

◗  Forvaltning af Bygningsreglementet 

(BR18). Altså kravene til opførelse, re-

novering og indretning af bygninger i 

forhold til bl.a. sikkerhed, brand, til-

gængelighed og sundhed.

Alle disse emner er af stor betydning for, 

hvordan erhvervslivet og de små og mel-

lemstore virksomheder i kommuner kan 

virke, udføre deres arbejde, tjene penge 

og sørge for at holde folk beskæftiget. 

Aktuelt er byen negativt påvirket af etab-

leringen af plus-bus infrastrukturen gen-

nem byen fra øst til vest. Der er også po-

litiske visioner for, at der en gang skal 

komme en plus-bus rute nord – syd, der 

skal forbinde Nørresundby med Aalborg. 

Det vil indebære af Limfjordsbroen kun 

får et spor i hver retning til biler og last-

biler. Jan Nymark Thaysen pointerede, 

at den plan efter hans mening ikke kan 

gennemføres, før der er bygget en 3. Lim-

fjordsforbindelse. 

 Af Finn Lange
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet 
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer 
adgang til Beierholms ydelser.

Beierholm hjælper mindre og mellemstore 
virksomheder med at høste de digitale 
fordele og skabe tid til vækst.

Beierholm BeJour er en online service, 
der letter hverdagen både for ledelse, 
bogholderi og medarbejder:

- Scan og godkend kvitteringer på farten
- Søg bilag frem på et øjeblik
- Godkend løn med et klik
- Sikker deling og opbevaring af dokumenter
- Se virksomhedens hovedtal
- Husk vigtige finansielle deadlines
- Gå i dialog med din revisor
- Og meget andet.

Læs mere på beierholm.dk/BeJour – eller 
ring til Beierholms kontaktpersoner:

Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 51 30 03 31
 
Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 22 84 05 82

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har  
mulighed for at benytte vore lokaler  
til visse arrangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr  
på telefon 98 12 00 02, eller
email: info@smvaalborg.dk
for yderligere oplysninger.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl. 11-13)
 maler

Alle er velkommen

AALBORG FRISØRLAUG 
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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vi bygger din hjemmeside

Kontakt:

Pia Brix - Tlf. 5096 6688 - pbr@hv-nord.dk

Brigitta Rosengren - Tlf. 4178 5641 - bra@hv-nord.dk

Tlf. 9930 1616 - www.hv-nord.dk

Design og udvikling af brugervenlige hjemmesider

der fungerer på alle enheder 

fra kr. excl. moms
Hjemmesidermobilvenlige

499o,-
Vi designer eller opdaterer din hjemmeside, så den bliver et flot 

og effektivt mødested mellem din virksomhed og dine kunder. 

Du ejer selv hjemmesiden og har derfor ingen bindinger, 

licensudgifter eller abonnementer, du ikke selv har tilvalgt.

Priser starter ved 4.990,- excl. moms for en startklar, 

professionel hjemmeside, du selv kan redigere. 

Kontakt os for et uforpligtende oplæg og et godt tilbud.
Vo

re

s k
under ta'r 

socialt a nsva
r

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dkUNGE I ERHVERVSUDDANNELSE 

Flot fremgang for  
virksomhederne  
i Aalborg kommune 
Behovet for faglært arbejds- 
kraft er stærk stigende, og  
derfor er behovet for ind- 
gåelse af nye uddannelses-
aftaler stor. 

Siden regeringen år tilbage proklamerede, at 

vi hovedsageligt skulle satse på de videregå-

ende uddannelser, da vi her i Danmark skul-

le udvikle og sælge, mens vi lagde produk-

tionen til fjerne himmelstrøg. I dag kan vi 

se, at det var en gal beslutning, ikke at man 

ansporede til mere uddannelse, men at man 

troede, at behovet for produktion i Danmark 

ville aftage. Ingen tvivl om at der også kom 

positive tiltag ud af det, ikke mindst for, at 

mange virksomheder blev stærke i at begå 

sig på den internationale scene. 

Nu ser vi mange virksomheder slår den ene 

salgsrekord efter hinanden. Og en meget 

stor del af varerne er produceret i Danmark. 

En stor del af medarbejderne i produktions 

Danmark er faglig arbejdskraft med en er-

hvervsuddannelse. Derfor kræver det hele 

tiden en tilgang til uddannelserne og der-

med indgåelse af nye uddannelsesaftaler. 

Ser vi statisk på det, var der i november 

2017 i alt 5637 igangværende forløb med ud-

dannelsesaftale, og november 2021 var der 

6734 i et erhvervsuddannelsesforløb. 

Det er en stigning på 1097 pladser eller 19 

pct. Alene fra nov. 2020 til nov. 2021 er der 

en stigning på 373 eller lidt over 5 pct. Sam-

tidig er der sket et fald på skolepraktikele-

ver i perioden med 16 pct. 

Men der mangler stadig flere faglærte og 

pt. ser det ikke ud til den store stigning, da 

de fleste unge vælger gymnasievejen.  Men 

ikke alle ser frem til fem år på skolebæn-

ken efter studentereksamen, så efterhån-

den har erhvervsskolerne åbnet for forløb, 

der er målrettet studenter. De får merit for 

deres boglige kompetencer og gennemfører 

som regel med meget flotte resultater. Også 

EUX forløbene er en succes, hvor mange 

unge fra grundskolen, der også vil have en 

gymnasial kompetence til en evt. videre-

gående uddannelse, eller blive en dygtig 

håndværker, deltager.  Voksenlærlingeord-

ningen er en stor succes, da den har haft en 

stor stigning. Det er unge over 25 år, som 

under uddannelsen, modtager en løn der 

svarer til minimum branchens mindsteløn. 

Det kræver, at uddannelsen er på positivli-

sten, det vil sige. at der skal være behov for 

de uddannede. 

Har man en virksomhed og har behov for 

ekstra hænder, er der mange muligheder i 

erhvervsuddannelsessystemet, med de for-

skellige måder at gå igennem uddannelsen 

på. 

Endvidere er der mange modeller på, hvor-

dan den enkelte uddannelsesaftale skal 

skrues sammen på. 

Tag kontakt til Tech college https://techcol-

lege.dk/virksomheder/ eller tlf.: 7250 5775.

 Af Søren V. Nielsen, bestyrelsesmedlem SMVaalborg

ATA-Carnet med 25% rabat!
Bliv oprettet og bestil online på 

www.smvdanmark.dk/ata
Afhent i Hirtshals, Herning, Haderslev 

eller København.

25% rabat til medlemmer af SMVaalborg, øvrige HIF’ere 
og medlemmer af erhvervsrådene.
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- Vi sætter pris på de unges engage-

ment, flid og indlevelse. Vejen til godt 

udført arbejde består i høj grad af, at 

man har interesse og passion for det 

man laver. Vi forventer derfor, at de 

unge er modne og viser engagement 

indenfor elektrikerfaget og at de er 

servicemindede og imødekommende, 

når de er på opgave hos en af vores 

kunder.

Uddanner unge til andre brancher
Alligevel bliver kun en fjerdedel af 

dem, som KT Elektric uddanner i virk-

somheden. Resten forfølger de drøm-

me, som de har fået undervejs i ud-

dannelsen, enten ved at få jobs andre 

KT Elektric er blandt de største elinstallationsvirksomheder i regionen og ligger i 
toppen, når det gælder om at uddanne fremtidens elektrikere. Og dem bliver der 
stærkt brug for hævder  direktør og indehaver Claus Larsen. Han forudsiger, at 
Danmark kommer til at mangle ikke mindre end 20.000 elektrikere inden for 10 år.

KT Elektric får en pris     
for en stor indsats for de unge

og får specialjobs i industrien og andre 

steder – og så er der også en del, der 

læser videre. Elektrikere kan jo bruges 

overalt. 

Claus Larsen forklarer, at det at være 

elektriker, er langt mere end blot at 

trække kabler og tilslutte dem til kon-

takter og sikre sig, at de virker. Elektri-

kerfaget  strækker sig meget bredt og:

- Indenfor uddannelsen som elektri-

ker kan lærlinge finde arbejdsområder 

helt fra at installere styring til en lang 

række tekniske installationer såsom 

overvågning, sikring og intelligente 

bygningsinstallationer,  design af sty-

resystemer til industrien, rådgivning 

om el-besparelser samt opførelse og 

servicering af nybyggerier og renove-

ringer. 

Andreas tilvalgte elfaget
En af dem, der lige nu er i lære hos KT 

Elektric  er 19- årige Andreas Flyv-

bjerg, der - på trods af omgivelsernes 

forventninger - fravalgte gymnasiet, 

da han skulle vælge uddannelse og 

fremtid efter 10.kl. som han tog på en 

efterskole.

- Jeg har over 10 i gennemsnit fra 10. 

kl., så alle troede jeg skulle sidde ned 

og blive klogere af at læse bøger de næ-

ste tre år. Men jeg har altid haft fuld 

fart på og kan lide, at der sker noget, og 

så er der også elektrikere i den nærme-

ste familie, der har inspireret mig. 

Lige nu er KT Elektric blandt de firma-

er i elfaget, der har flest i lære i forhold 

til antallet af elektrikersvende. Der er 

42 lærlinge i KT Elektric på landsplan, 

heraf er de 22 i Aalborg. Med cirka 210 

fagligt ansatte giver det alt i alt en lær-

lingeprocent på 20.

- Der er mange, der takker nej til at 

uddanne svende i byggefagene, Jeg 

mener ikke at det er dyrt at have lær-

linge, for de præsterer og producerer 

hurtigt i virksomheden, og når det 

sker skal kunderne selvfølgelig betale 

for deres indsats. Det er i øvrigt også 

en samfundsopgave, og vi kan ikke 

undvære dem, udtaler Claus Larsen, 

der har ejet virksomheden KT Elektric 

de seneste 25 år.

Antal ansatte tidoblet 
I den periode er antallet af medar-

bejdere mere end 10-doblet fra de 25, 

som der var i et det daværende tradi-

tionelle elfirma i 1998. Claus Larsen er 

selv uddannet elektriker og har i sin 

virksomhed gennem årene haft flere 

hundrede unge i lære. Det er en væ-

sentlig årsag til at KT Elektric har gjort 

sig fortjent til at modtage SMVaalborg 

praktikpris 2022.

- Vi skal jo rekruttere kompetente 

medarbejdere til vores egen virksom-

hed og branchen, da kun 25 pct. af de 

udlærte elektrikere bliver i de pri-

mære elfag. De er efterspurgte 

Andreas synes, at det bedste er at kom-

me ud til kunderne, snakke om pro-

blemstillingerne, analysere hvor fejlen 

er, finde løsninger og derefter udføre 

opgaven til kundens tilfredshed. 

- Så kan kunden komme videre for ek-

sempel i køkkenet eller i produktionen. 

Jeg kan lide de udfordringer og det an-

svar og jeg er ikke misundelig på nogle 

af mine venner, der lige nu sidder hver 

dag 6-8 timer på en stol i gymnasiet. En 

tak fra kunden er det bedste for mig.

Mangel på danske elektrikere
Direktør Claus Larsen fortæller, at KT 

Elektric for tiden har så mange opgaver, 

at de ikke kan løses udelukkende med 

danske elektrikere: 

- Vi kan ikke - uden for vores primære 

baser i Aalborg og København følge med 

- med hensyn til at skaffe montører 

nok. Vi baserer derfor en række af vores 

byggeprojekter på, at de danske elek-

trikere bliver montageledere på bygge-

pladserne, hvor vi så har udenlandske 

elektrikere ansat til selve arbejdet. Så-

dan løser vi lige nu de udfordringer vi 

har med at få medarbejdere nok.

Så hos KT Elektric forholder det sig så-

dan, at man efter at lærlingene har endt 

deres uddannelse, bestræber at kunne 

tilbyde fast arbejde til alle, hvis de vil 

blive.

- fortsættes side 10 

 Af Finn Lange

Direktør Claus Larsen 
og  lærling Andreas 
Flyvbjerg lærling 

steder i lignende brancher , som ikke 

uddanner elektrikere, eller ved at læ-

se videre til elinstallatør, ingeniør el-

ler maskinmester for herefter måske 

at vende tilbage med nye udfordrin-

ger i virksomheden.

- Efter min mening er de bedste in-

geniører i byggeriet dem med en 

faglig baggrund. Og i faget skal  de 

unge skal kunne regne den ud – og 

det kan Andreas og de 

andre lærlinge hos os, 

hvor de får mange for-

skellige opgaver og 

hurtigt opnår ansvar 

for det de laver. 

Claus Larsen: Det er en stor anerkendelse 
for virksomheden og de medarbejdere, 

der tager sig af lærlingene, at KT Elektric får 
Praktikprisen 2022.  
Claus Larsen husker sin egen læretid som 
elektriker. Han blev efterfølgende elinstallatør 
og han er nu ejer og leder af det stadigt 
ekspanderende elfirma. 

Fotograf: Bente Poder Publikation: Nordjyske Medier
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SUNDE ARBEJDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores 
arbejdsplads. Sundhed er ikke kun noget, 
der drejer sig om det derhjemme – de 
sunde valg skal træffes hele dagen – også 
i arbejdstiden.Spiser vi mad, der giver den 
rigtige energi til at arbejde? Kan vi holde til 
vores arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hverdagen 
– små skridt giver ofte bedre resultater på 
langt sigt end store forkromede projekter.  
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du 
kan sætte sundhed på dagsordenen i din 
virksomhed.

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard, 
tlf. 99 31 19 18 eller send en mail til:  
ik-sbu@aalborg.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Tid: 
Onsdag den 22. juni kl. 16.00

Sted: 
Vestre Fjordvej 81
9000 Aalborg 

Betaling: 
Pris incl. forplejning 50.00 kr.
Betales på dagen.

Tilmelding på email:  
Tilmelding snares og senest den 15. juni
på email: info@smvaalborg.dk

Venlig hilsen 
Bestyrelsen og Varelotteriet

Mødesponsor:

MEDLEMSARRANGEMENT

Besøg på  
Springeren og 

Aalborg Miniby
Guidet rundvisning på  

Det Maritime Center og besøg i Minibyen.
Efterfølgende traktement

Elbranchen giver derfor de unge de største muligheder for at skabe 

deres egen karriere.

På arbejdspladsen er der efter Andreas mening en god tone, et godt 

netværk og plads til humor.   

- Vi bliver behandlet ordentligt og respektfuldt. Vi mødes også uden 

for arbejdstiden til arrangementer, og jeg har fundet gode venner 

efter, vi var nogle stykker, der var en tur i Fun Center på Eternit-

grunden. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg valgte rigtigt – selvom mine 

karakterer fra 10 kl. var så høje, at jeg sagtens kunne have gået den 

rent boglige vej på gymnasiet. 

Claus Larsen fastslår, at der er mange virksomheder, der uddanner 

lærlinge i byggebranchen og de gør det rigtigt godt. Rundt omkring 

arbejder en masse dygtige unge i virksomheder, der efter hans me-

ning ikke har den positive opmærksomhed fra politikernes side, 

som de fortjener. 

- Husk kære politikere, at ingenting fungerer i samfundet, hvis ikke 

der var fagligt kompetente medarbejdere, der hver dag yder en stor 

indsats. 

- fortsat fra side 9 

Andreas Flyvbjerg: Jeg har allerede haft en 
fantastisk oplevelse som lærling hos KT 

Elektric. Sammen med andre 3 andre lærlinge og 
11 svende har vi to gange været sammen på en 
større opgave for Siemens Windpower. 
Arbejdsstedet var i Le Harve i Frankrig, hvor 
Siemens bygger en fabrik til vindmøllevinger. 
Vildt fedt at skulle arbejde fagligt sammen med 
franskmænd, spaniere og portugisere – 1400 km 
væk hjemmefra.  

SUPPORTCENTERET PÅ TECHCOLLEGE ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG, 
HVIS DU:

// mangler en elev/lærling og ønsker at finde det helt rigtige match.
// har spørgsmål til din elevs/lærlings skoleforløb.
// har brug for hjælp til at blive godkendt som praktikplads.
// har brug for hjælp til at udfylde en digital uddannelsesaftale.
//  har glemt, hvornår din elev/lærling har fødselsdag, og gerne vil  

overraske med en brunsviger.

 

På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!

Ring på 7250 5775

HAR DU FÅET LYST TIL AT FÅ NY 
VIDEN, GÅ-PÅ-MOD OG EKSTRA 
HÆNDER I DIN VIRKSOMHED? 

TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · Telefon 7250 5775 · techcollege.dk

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Fornøjelig og højtidelig legatfest: 

En kvart million kroner 
uddelt i byrådssalen    

Og der var hverken politiske slagsmål 

eller længere tids sagsbehandling af 

forslagene til hvem der skulle have 

del i pengene. Det var nemlig den år-

lige legat fest i SMVaalborg der blev 

afviklet i den flotte byrådssal tirsdag 

3.maj.

Byrådspladserne var lånt ud til legat-

modtagerne og flere end 100 tilhørere 

på tilskuerrækkerne hyldede de man-

ge unge fra håndværksfagene der var 

indstillet til at modtage årets legater.

Festligt var det og fortjent at de kom-

mende svende i forskellige fag fik hyl-

dest.

- Det er fantastisk at få lov til at ind-

lede legatfesten, fortalte viceborgme-

ster Vibeke Gamst, der selv er ud af en 

håndværkerfamilie.

- De mest robuste og afbalancerede 

mennesker findes blandt håndvær-

kere. Og nogle unge ville måske und-

gå at have diverse problemer, hvis de 

kunne bruge deres hænder og hjerne 

samtidig - for at skabe produkter og 

byggerier.

Hun bemærkede desuden at det er 

dejligt at omverdenen igen har fået 

øje på - og respekt for håndværket.

 
 Af Finn Lange

Viceborgmester Vibeke Gamst 
(kons.) var imponeret over de 
unge håndværkere og sagde sin 
indledning at dygtige håndværkere 
er ”Toppen af poppen”.  
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Festtaler Lene Quist Berggreen:  

Tro på jer selv

Drop 
in pris

- Tænk på, hvad du selv vil - og kan - og gennemfør så dine drømme  - 

gerne sammen med andre. 

- Jeg har selv prøvet modgang familiært og på arbejdsmarkedet - jeg 

har prøvet at miste nære familiemedlemmer i en tidlig alder, at uddan-

ne mig til ledighed som teknisk assistent, at få børn, at blive skilt og at 

være alene med børn. Alligevel er jeg havnet hvor jeg gerne vil være - 

efter job på blandt andet Aalborg Værft og Vestas. 

- Nu er jeg planner på Siemens Windpower og så har jeg sammen med 

min nuværende mand Erik Quist åbnet en italiensk vinbar – Quist Wine 

i Aalborg. Det har været en stor glæde, selvom vi startede en måned før 

Coronaen gjorde midtbyen mennesketom. Jeg valgte nemlig at forfølge 

mine drømme og jeg vil gerne huskes for noget, som jeg har gjort.

 - Så husk at blive ved at lære. Der er brug for Jer i samfundet. Tro på jer 

selv.

Priser
Årets æreshåndværker i Aalborg
Legatet er indstiftet af Aalborg Kommu-

ne i 2004 og gives til aktiv håndværker, 

som gennem sin faglige dygtighed og 

evnen til at videregive den i særlig grad 

medvirker til at holde sit fags tradition 

i hævd. Legatet tildeles i 2022 urmager, 

Hans-Jørgen Pedersen

Aalborgs iværksætterlegat for unge 
håndværkere
Legatet er indstiftet af Aalborg Kom-

mune i 2004 og tildeles en yngre, hånd-

værksuddannet iværksætter, som gen-

nem etablering af egen virksomhed i 

Aalborg Kommune har vist evnen til at 

omsætte idé til handling. Legatet tilde-

les i 2022 snedker, Tobias Christensen

Praktikprisen
SMVaalborg Praktikpris er indstiftet 

i 2020 og gives til en person, en virk-

somhed eller en institution, som i sær-

lig grad har påtaget sig ansvar for at 

give elever meningsfyldt og udviklende 

praktikforløb. Praktikprisen 2022 går til 

KT Elektric i Aalborg.

Kulturprisen
SMVaalborgs Kulturpris er stiftet i 2021. 

SMVaalborg Kulturpris 2022 tildeles ku-

rator for Center for Dansk Jazzhistorie, 

Tore Mortensen.

Læs omtale af disse prismodtagere an-

detsteds i bladet

Nuuradiin S. Hussein (soc.), Rådmand, 

Job og Velfærd, overrakte Drop In pri-

sen til Hotel og Restaurant Scheelsmin-

de. Værtsparret på Scheelsminde, Na-

dia Bach og Christian Nurup modtager 

her prisen.

Scheelsminde er gode til at finder de 

rette opgaver til personer med fysiske 

eller psykiske udfordringer kandida-

terne og har tilpasset vagtplaner til de 

enkelte, så de får løst deres arbejdsop-

gaver – i starten måske på nedsat ar-

bejdstid. Scheelsminde gør en dyd ud 

af, at den enkelte ledige oplever sig som 

en del af ”familien” på Scheelsminde, 

så medarbejderne oplever at være vel-

komne og en del af også det sociale fæl-

lesskab – og samtidig bidrager de til 

driften.

Scheelsminde er et eksempel til efter-

levelse i en branche, som mangler ar-

bejdskraft, og hvor der skabes plads til 

ledige med forskellige personlige udfor-

dringer, langvarig ledighed eller man-

gelfulde formelle kompetencer.

Prisen uddeles af Aalborg Kommunes 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltning i 

samarbejde med SMVaalborg.

Uddan jer til hvad i gerne vil være gode til og tro på jer selv. Det var budskabet 
fra dagens festtaler, Lene Quist Berggren:

Festtaler Lene Quist Berggreen: 

SMVaalborgs 

legater tildeles
SMVaalborg/Aalborg Haandværkerforening, de lokale laug og mesterforeninger, 
Techcollege Aalborg og Aalborg Kommune stod bag legatuddelingen 3.maj 

Elektriker  
Mathias B. Mortensen  
- Uggerly A/S

Anlægsstruktør  
Morten Bent Daugbjerg  
- Arkil A/S

Kleinsmed  
Frederik Frydenlund - 
Bobach Stålentreprise A/A

Automekaniker  
Stine Nørgaard Rævdal  
- Joka Biler

Gastronom  
Taatsainnguaq A. Geisler  
– Alimentum

VVS-energispecialist 
Casper Smed  
- Ib Andersen VVS A/S

Frisør  
Michell Hein  
- Esko Hair Studio

Bygningsstruktør  
Victor Cravenco  
- M. Thomsen Støtt A/S

Gourmetslagter  
Jens Raunholt Sloth  
- Slagter Stiller A/S

Tømrer  
Mikkel Buus Jensen  
- Kimbo A/S

Tjener  
Nina Adelvig Sørensen  
-  San Giovanni

Alle legatmodtagerne fik en ekstra gave fra Varelotteriet, bestående af en lotteriseddel med mulige milliongevinster.

Maskinmester  
Thomas N. Sørensen  
– MARTEC
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Vi løser din virksomheds 
opgaver - og gi’r social  
ansvarlighed med i købet

Huset Venture Nordjylland er en social-
økonomisk, non-profitvirksomhed, som 
udfører opgaver for små og mellemstore 
virksomheder indenfor:  
•  Administration og regnskab/bogholderi  
•  Praktiske opgaver som rengøring, lager, 

pedel, kantineservice m.m.  
•  Tekstforfatning, tryksager og digitale medier 

Opgaverne bliver løst af vores medarbejder-
stab, der helt unikt består af 90 % fleksjob- 
ansatte - og som med deres høje grad af 
faglighed garanterer dig en perfekt opgave-
løsning til konkurrencedygtige priser. 
Som kunde hos os tager du samtidigt et 
socialt ansvar.
    
Vi har bl.a. udført SMV Aalborgs hjemme-
side, og giver også gerne dig et godt tilbud. 
Se mere på: www.hv-nord.dk 

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter 
kan læse om foreningens aktiviteter samt 
artikler fra medlemsbladet på hjemme-
siden. Der findes også informationer om 
foreningens historie, bestyrelsessam-
mensætning og tilbud om rabatordninger. 
Der er endvidere links til SMVdanmark, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet. 
Adressen er:

www.smvaalborg.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/sTlf.: 4046 7944

Stort ansvar og mulighed for egen virksomhed
Er du elektriker, smed, VVS’er eller lignende, kan du blive 
installatør på UCN. Du kan læse fuld tid med almindelig 
undervisning eller læse fleksibelt online. Du kan også 
tage autorisationen ved siden af jobbet.

Læs mere på 
ucn.dk/elinstallatør  |  ucn.dk/vvsinstallatør

Har du spørgsmål? 
Kontakt Gitte Carstens på 
gc@ucn.dk eller tlf. 72 69 13 30

Klar til din 
autorisation?

Læs 
online
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Rejselegater
Ved SMVaalborgs generalforsamling  

27. april blev der uddelt to studierejse-

legater: 

Frisørelev Kia Vittrup Hedemann  

modtog 15.000 kr. til studieophold i 

London 

Maskinmesterelev Rasmus Mejlholm 

Larsen  

modtog 20.000 kr. til studieophold i 

Houston, Texas.

Legater  
fra laug og mesterforeninger tildeles
SMVaalborg/Aalborg Haandværkerforening, de lokale laug og mesterforeninger, 
Techcollege Aalborg og Aalborg Kommune stod bag legatuddelingen 3.maj 

Smed  
Thomas Gulbæk Jensen  
- Hagerup smede Aalborg

Frisør  
Kia Vittrup Hedemann  
- Salon Noble

Industritekniker  
Morten Jørgensen  
- EMT maskinfabrik

Teknic VVS Nord Kent Andreassen  
og vvs-energispecialist Brian Mark 
Mosenbæk - Vrå Varmesmedie i/s

Tømrer og Murerlaug Jens Peter 
Nielsen – (Kia Hedemann modtager 
på vegne af) Tømrer Abdul Moeen 
Omid - Færch & Co Tømrer Joshua G. 
Corneliussen - Pallisgaard A/S

Elektriker  
Stig Matthiasen Elstrøm  
- Strøm Hansen A/S

Alle legatmodtagerne fik en 

ekstra gave fra Varelotteriet, 

bestående af en lotteriseddel 

med mulige milliongevinster.
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomheds-
overdragelse” til familie eller andre, kan du 
få nyttige informationer og hjælp ved at 
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmaterialer og 
licitationer kan du se direkte på vor hjem-
meside www.aalborg-hvf på forside hvor 
der er et direkte link til de seneste udbud. 
Benyt dig af denne lette adgangsvej samt 
vore tilbud om samarbejde. 

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale med 
TRYG som giver store rabatter til vore 
erhvervsmedlemmer. 

Kontakt TRYG erhvervsassurandør  
Esben Nedermark, 2220 8174.

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www.smvaalborg.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Nibe
Bredning

Støvring

Svenstrup

Brovst

Aabybro

Pandrup

Hjallerup
Dronninglund

Vodskov

Gudumholm

Hals

Nørresundby

Skørping

Aalborg

Aalborg Bugt

Kongerslev

Bælum

KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
BOULEVARDEN 33

9000 AALBORG
31 31 01 74

VINSHOPPEN
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG

98 12 63 35

HOLTE VINLAGER
BUDOLFI PLADS 5

9000 AALBORG
32 16 21 22

GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG

98 12 53 55

PHOTOCARE AALBORG
ØSTERAAGADE 4
9000 AALBORG

98 16 71 77

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV

20 74 55 10

BOG & IDE NØRRESUNDBY
SKRÅGADE 10

9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTRET 1

9440 AABYBRO
98 24 20 40

PEN & PAPIR
JERNBANEGADE 17

9460 BROVST
98 23 10 41

SHELL SERVICECENTER
BREDGADE 36

9490 PANDRUP
98 24 62 11 KON-TUR HJALLERUP

SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP

93 89 11 30

KON-TUR DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34

9330 DRONNINGLUND
93 84 54 22

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18

9370 HALS
98 25 16 99

FLAUENSKJOLD KORN
AALBORGVEJ 592

9330 DRONNINGLUND
98 86 10 22

SHELL GUNDERUP
HADSUND LANDEVEJ 520

9260 GISTRUP
98 33 22 55

RAGNA BOWMAN
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13

9230 SVENSTRUP J
98 38 15 16

KORT OG GODT
DANMARKSGADE 26
9293 KONGERSLEV

98 33 22 59

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E

9574 BÆLUM
98 33 70 01SANNE RIBERGAARD

MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING

98 39 11 44

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
93 87 10 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Gistrup

Se mere på: www.varelotteriet.dk
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BUDOLFI PLADS 5

9000 AALBORG
32 16 21 22

GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG

98 12 53 55

PHOTOCARE AALBORG
ØSTERAAGADE 4
9000 AALBORG

98 16 71 77

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV

20 74 55 10

BOG & IDE NØRRESUNDBY
SKRÅGADE 10

9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTRET 1

9440 AABYBRO
98 24 20 40

PEN & PAPIR
JERNBANEGADE 17

9460 BROVST
98 23 10 41

SHELL SERVICECENTER
BREDGADE 36

9490 PANDRUP
98 24 62 11 KON-TUR HJALLERUP

SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP

93 89 11 30

KON-TUR DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34

9330 DRONNINGLUND
93 84 54 22

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18

9370 HALS
98 25 16 99

FLAUENSKJOLD KORN
AALBORGVEJ 592

9330 DRONNINGLUND
98 86 10 22

SHELL GUNDERUP
HADSUND LANDEVEJ 520

9260 GISTRUP
98 33 22 55

RAGNA BOWMAN
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13

9230 SVENSTRUP J
98 38 15 16

KORT OG GODT
DANMARKSGADE 26
9293 KONGERSLEV

98 33 22 59

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E

9574 BÆLUM
98 33 70 01SANNE RIBERGAARD

MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING

98 39 11 44

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
93 87 10 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Gistrup

Se mere på: www.varelotteriet.dk

Spil fornuftigt
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Bedre rådgivning
Prisgaranti
Fri telefonsupport

Se mere på 
www.revision-plus.dk
Tlf.: 88 44 77 99
kontakt@revision-plus.dk

På SMVaalborgs generalforsamling var der 

genvalg for de bestyrelsesmedlemmer, der 

var på valg: 

Søren Rønnow Nielsen, Gert Spender An-

dersen, Ole Mattesen Christensen og Allan 

Østergaard. Ud over dem, består besty-

relse i 2022-23 af Svend Aage Suhr, Hanne 

Danielsen og Søren V. Nielsen.

Formand Svend Aage Suhr nævnte i sin 

beretning, at medlemsaktiviteterne de 

sidste års tid har været præget af Corona-

restriktionerne. Han glædede sig over de 

to tiltag, der er igangsat: ”Early Warning” 

Generalforsamling

koncept og ”Kom videre mand” projektet. 

Desuden kunne formanden med tilfreds-

hed fortælle om gæstelærerprojektet, et 

populært tilbud til folkeskole-klasser om 

at få besøg af en rigtig håndværkerlærling, 

der kan anspore de unge til at få en spæn-

dende faglig uddannelse 

Svend Aage Suhr kunne byde velkommen 

til to nye kollektive medlemmer: Slagter-

mesterforeningen og Dansk Bilbranche 

Råd.  Sluttelig takkede han Varelotteriet 

for det gode samarbejde, der betyder et 

meget pænt tilskud til SMVaalborgs øko-

nomi.  

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

 Af Finn Lange



20 21
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Sølvmedalje gav 
afkast og ære  
efter 60 år
Hans Jørgen Pedersen er årets æreshåndværker - 
og som han siger med smil på læben og glimt i øjet:

hvornår de unge fra landet evt. skulle 

på uddannelse i storbyerne. Så ud af 

Hans Jørgens to drømme om uddannelse 

- til enten ingeniør eller urmager - end-

te med en læreplads hos urmager K.P. 

Kristensen i Saltum. Her boede han på 

pensionat, og ofte cyklede han hjem til 

Brovst på weekend.

- Et pensionat var faktisk med til at gøre 

os unge selvstændige dengang, husker 

Hans Jørgen.

Siden sølvmedaljen som svend gik turen 

videre via jobs i henholdsvis Hjørring og 

Holstebro - men sammen med hustruen 

Rita ville han have egen butik. Ægtepar-

ret overtog derfor en urmager forretning 

i Kjellerup i 1969 og fik 10 gode år der. 

De solgte desuden guld og sølvsmykker i 

butikken, men det som fik kasseappara-

tet til at ringe - var optikerdelen. 

- Vi klarede os godt, før der skete de sto-

re kædedannelser i optiker-branchen, 

men jeg vidste godt, at de var på vej til at 

dominere markedet.

Hans Jørgen og hustruen Rita solgte ef-

ter mange overvejelser deres forretning 

og tog helt uhørt dengang et års sabbat 

-  inden Hans Jørgen fik tilbudt job som 

lærer på Aalborg Tekniske Skole.

- Jeg tog denne chance for at kunne give 

viden og erfaring videre til næste gene-

ration. Skolen var under stadig foran-

dring og udvikling, så ved det, at jeg sup-

plerede min egen viden med enkeltfags 

- Så gav den sølvmedalje, som jeg fik på 

min urmageruddannelse i 1961, endelig 

et økonomisk afkast. 

Den 82-årige urmager, optiker og tidli-

gere lærer på Aalborg Tekniske Skole er 

stolt og beæret over at modtage SMVaal-

borgs ærespris. Hans Jørgen Pedersen 

har en gang om ugen åbent værksted i 

Håndværkerhuset, hvor alle, der har pro-

blemer med “klokken”, er velkommen til 

at kigge ind.

- Så længe jeg kan se til det og bruge mi-

ne hænder, forbliver ure min store hobby, 

fortæller Hans Jørgen Pedersen, der har 

været aktiv og selvstændig i urmager-

branchen gennem en tid, hvor der næ-

sten er sket en revolutionerede udvikling.

- Fra at man kunne leve af at være en 

lokal urmager for mere end 50 år siden, 

skete der det, at salg og reparation af 

urene blev suppleret med salg af guld og 

sølv og ikke mindst salg af briller.

Dengang, hvor Hans Jørgen drev egen 

forretning i Kjellerup i Midtjylland fra 

1969-80 - var han og medarbejderne ikke 

kun urmagere. Salget af briller og måling 

af kundernes syn udgjorde mere end 50 

pct. af salget i butikken. Det var før de 

store optikerkæder overtog markedet.

Hans karriere som urmager, brillemand 

og underviser startede efter folkesko-

letiden i Brovst. Dengang i 1956 var de 

lokale tog- og bustider indrettet efter ar-

bejdspladsernes mødetider og ikke efter 

eksaminer i fysik og kemi, opnåede jeg 

større bredde i min undervisning, husker 

Hans Jørgen.

 Urmagerfaget blev jo med årene min-

dre og undervisningen foregår nu kun i 

Ringsted, og optikerfaget fik deres helt 

egen uddannelse i Randers. Men med 

sine alsidige faglige kompetencer har 

Hans Jørgen undervist mange hundrede 

unge på Aalborg Tekniske Skole, hvor 

han stoppede i 2006.

- Jeg har fortsat mit værksted hjemme i 

Aabybro, og så har jeg stor glæde og for-

nøjelse med at mødes med andre hånd-

værkere i håndværkerhuset hver onsdag. 

Her giver jeg gerne gode råd om de ure, 

som andre måske ikke kan reparere.

Og det fryder Hans Jørgen, at de unge 

igen har fået kvalitetssmag, når det gæl-

der om at have de gode gamle mekani-

ske ure på håndleddene. Og urværkerne 

skal helst kunne vise tiden rigtigt, me-

ner Hans Jørgen. 

- Jeg kan nok noget, som de tilbagevæ-

rende i branchen enten ikke kan eller vil 

røre ved, slutter den 82-årige urmager. 

Og han har travlt - ikke kun med sin ur 

hobby. Hans store sejlbåd ligger i Attrap 

havn og den skal gøres klar til sæsonen. 

Ja tiden står ikke stille i den nu 82-årige 

håndværkers liv. 

Ring lige på forhånd, hvis du skal have 

en tid hos urmageren. Så vil han møde 

op i rette tid.

Hans Jørgen Pedersen: 
Jeg kan nok noget, som 

de tilbageværende i branchen 
enten ikke kan eller vil røre 
ved, slutter den 82-årige 
urmager. 
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Har du brug for tips til, hvordan du kan 
fastholde dine medarbejdere eller tackle 
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mentorordninger for unge eller den nye 
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og net-
værkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fleksjob, sygefravær, mentor- eller 
seniorordninger og meget andet. Vi 
bliver ugentligt kontaktet af 15-20 
virksomheder på vores hotline, som vi 
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  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk. Over 
3.440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, som afholder cirka 30 
gratis arrangementer om året fordelt 
over landets fem regioner.

  Gratis viden, tips og nyheder. Cirka 
5.000 medarbejdere abonnerer på  
vores nyhedsbrev til virksomheder. 
Læs blandt andet om arbejdsmiljø, 
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer, 
integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores 
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på 
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Den 72-årige Tore Mortensen har viet sit halve liv på sin passion for jazzmusikken og den 
tidligere lektor på aau kan nu med stolthed vise rundt i den selvejende institution, der med 
god hjælp fra ejeren af bygningen, Bill Nielsen og fondsstøtte kan få økonomien til at hænge 
sammen i Aalborg Forsynings gamle fredede bygning på Østerbro - det gamle elværk. 

frivillige og en ansat bibliotekar - har lagt i 

at samle, systematisere og digitalisere bå-

de udgivelser og plakatsamlinger inden for 

jazzens verden. Dertil kommer det store ar-

bejde med at arrangere koncerter og events 

i huset og få det hele til at spille sammen.

- Jazz er ikke kun musikhistorie og spæn-

dende musik for dem der er 50 år og der-

over, selvom de fleste siger Louis Arm-

strong, hvis man spørger dem om et kendt 

musikernavn fra jazzens verden.

- Jazzen er anderledes end den klassiske 

musik med partitur og f.eks. pop- og rock-

musik. Jazzen er et sprog for musikere og 

sproget udvikler sig hele tiden - jazz fra 

1950’erne er noget helt andet end jazz i 

dag. Og jazz sætter fortsat sit aftryk på me-

get andet populær musik. Jazz fornyer sig 

cirka hvert tiende år, overlever alt og gen-

opfinder sig selv.

“All that jazz “ i Aalborg startede faktisk 

for mange år siden på universitetets Insti-

tut for Musik og Musikterapi, der på Tore 

Mortensens opfordring købte en kæmpe 

pladesamling af boet efter Erik Wiede-

mann - en unik samling af lp’er og bånd-

optagelser produceret af alverdens jazz-

musikere.
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Center for Dansk Jazz historie er nabo til 

Nordkraft og har et ejendomsmæglerkig 

til Musikkens Hus, som i en kort årræk-

ke lagde lokaler til aktiviteterne. Men 

det var dengang i perioden 2002-2016, 

hvor centret var en integreret del af Aal-

borg Universitet.

- Selvom det så ud til, at vi blev slået ud 

af rytmen, da AAU opsagde samarbej-

det med Jazzcentret i 2016, har vi fundet 

melodien igen, og det er sket på en fan-

tastisk måde, så vi nu er blevet en unik 

kulturinstitution i Aalborg - med en af 

Europas største jazzarkiver overhove-

det, med plader, tidsskrifter, fotos, film, 

udklip, plakater og egne bogudgivelser. 

Dertil kommer en stor plakatsamling og 

bogudgivelser, forklarer cand.phil. Tore 

Mortensen, der er en stolt og ivrig kura-

tor for stedet.

Desuden arrangerer stedet en række 

koncerter med jazzmusikere og har også 

haft besøg af blandt andet Dunkelfolket, 

der har opført forestillinger her.

Frivillige fik det til at spille
Tore Mortensen er tildelt SMVaalborg 

kulturpris 2022 for det store arbejde som 

han - sammen med en række andre 

Kurator for 

jazzcenter
   modtager kulturpris  

 Af Finn Lange

Startede med jazz-samlinger 
Netop da handlen blev en realitet, tilbød 

den kendte radiovært på området Peter Ta-

ge, at Jazzcentret fortsat under AAU’s vin-

ger - også kunne købe ind fra hans samling 

af udgivelser, bøger og radioudsendelser,  

Sammen med opkøb af en fotosamling på 

12.000 billeder af Jan Persson, lagde det 

grunden til, at musikuddannelsen på AAU 

fik landets bedste forskningsmiljø når det 

gjaldt jazzmusikken. Et par år efter fik man 

også fingrene i en omfattende jazzsamling 

fra selskabet Storyville, som grundlægge-

ren Karl Emil Knudsen dengang ejede.  

I starten af det århundrede var dele af le-

delsen på AAU også meget engageret i jaz-

zens verden, dekan Ole Prehn var jazz-fan 

og daværende rektor Finn Kærsdam er selv 

en udøvende jazz- musiker.

Opbakningen herfra betød også, at Center 

for Dansk Jazzhistorie flyttede fra Kroghs-

stræde i Aalborg øst til helt nye lokaler i det 

dengang spritnye Musikkens Hus.

- At få lokaler i Musikkens Hus var et skridt 

på vejen til det vi er nu, husker Tore Mor-

tensen.

- Men vi var faktisk lidt gemt væk og svære 

at finde i det store musikhus og så var vi 

også fortsat udelukkende en del af det hu-

manistiske fakultet og havde blikket rettet 

mod forskning og undervisning.

Universitetet stoppede musikken
Men jazz-miljøet i Musikkens Hus fik da 

også en brat finale, da den nye ledelse på 

universitet i 2016 lukkede for pengekas-

sen til ”musikken”. Musikken spillede ikke 

længere nogen stor rolle på AAU:

- Vi fyldte åbenbart for meget både fysisk 

og på bundlinjen. Så vi fik under et halvt år 

til at finde nye lokaler og midler til driften 

af Jazzcentret og måtte dengang til at re-

definere hvad vi var, hvad vi ville og hvad 

vi skulle. Redningsmanden var byggeinve-

stor Bill Nielsen, der kvit og frit stillede vo-

res nuværende lokaler til rådighed. Dertil 

kom at det blev muligt for os at søge og få 

fondsstøtte til driften af biblioteksarbejdet 

i centret. Det blev vores redning og held.

For nu er jazzen i Aalborg kommet ned på 

jorden - i øjenhøjde med brugere. Gæster-

ne og musikerne har fået en ny scene her 

i midtbyen, hvor musikken blomstrer. Ste-

det har tilknyttet sin helt egen minibiograf 

og en tidligere ansat bibliotekar har fået 

styr på de meget omfattende samlinger af 

udgivelser, bøger og plakater.

- Nu mangler vi ”blot” at få alle vores 

mange unikke koncert- og radiooptagelser 

digitaliseret, så de kan sikres for fremti-

den, og vi skal have gang i de sociale me-

dier for at komne bredere ud.

Jazzcentret har fire ben
Kurator Tore Mortensen brænder efter 

mange års frivillig indsats fortsat for at 

yde sit for stedet, der har udarbejdet en 

perspektivplan med fire ben.

- Vi er både en åben kulturinstitution, et 

unikt jazzarkiv, et videns- og informati-

onscenter og en musikscene for levnede 

musik. Det er vi meget glade for, for jaz-

zen lever og skal leve videre. Det nuvæ-

rende center bygger ovenpå fortiden og 

historien, som både musikere og dem der 

elsker musik kan nørde i her for os.

Ifølge eksperten i musik ved ingen helt 

hvad jazz er – men tre ting er karakteri-

stisk for genren jazz – musikerens person-

lige tone at man fortæller en historie når 

man spiller og interaktionen – kommuni-

kationen mellem musikerne. 

- Kunst skal bevæge publikum og det gør 

jazzen.  Og dette indre kompas, som vi 

har opbygget i hjernen, styrer vores opfat-

telser af kunsten, men en god dag eller en 

dårlig dag kan påvirke vores positive el-

ler negative kulturelle vurdering af det vi 

hører og ser.

Selvom der ikke var musik i rummet, da 

interviewet med Tore Mortensen fandt 

sted, så var det ikke svært at mærke ste-

dets atmosfære - center for dansk jazz-

historie er unik og på den måde var det 

måske meget godt at centrets indhold 

kom ud af AAU’s univers og forskermiljø 

og endte med at blive en åben kulturin-

stitution der svinger godt sammen med 

sit publikum. Tore Mortensen brænder i 

hvert fald for sagen og siger med begej-

string:

- Jazz kan sammenlignes med en tea-

terforestilling. Manuskriptet og scene-

opsætningen er den samme hver aften, 

men forstilingen er forskellig hver aften, 

fordi det er levende kunstnere der op-

træder og fortolker teksten. Man spiller i 

nuet med reference til det der lige var og 

det der skal komme.  

Pas på perlen
Tore Mortensen er taknemmelig for alle 

de fondsmidler og støttekroner i øvrigt, 

der har gjort det muligt at skabe et miljø, 

der ikke findes andre steder: 

- Det er unikt dette sted og Jazzcentret 

er blevet til en markant kulturel aktør 

i Aalborg, som nogen skal passe på i 

fremtiden. Vores bibliotekar er for nyligt 

stoppet på stedet, og jeg vil også på et 

tidspunkt gemme mig lidt bag reolerne 

og lade en ny generation komme til. Det 

er den yngre generation, der kan bruge 

stedet og formidle musikken – og søge 

inspiration i vores samling.

Tore Mortensen appellerer dog kraftigt 

til, at der snart kan findes offentlige mid-

ler til kulturinstitutionen – lokalt eller 

nationalt. En million om året er nok nød-

vendig for at det ikke skal ende som et 

støvet arkiv. 

-Vi har tusindvis af  musikoptagelser og 

plader, der kun findes her. Det skal for-

midles på nye måder i fremtiden af dem, 

der følger i mit fodspor. Det kræver lidt 

offentlig kulturstøtte. Kunst skal bevæge 

og påvirke publikum, og det gør jazz til 

enhver tid.

Jazz er måske det, der står mellem noderne. 
Jazz kan ikke sættes i bås og er afhængig af 
musikernes humør og samspil med andre. 
Jazz er følelser og kommunikation mellem 
musikerne og med publikum. Numrene bliver 
aldrig ens udført og det er med til at gøre 
det hele spændende og levende.
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Papirgarn    
er hans passion

Og da Tobias i 2021 var flyttet sammen med sin kæreste 

i Aalborg - overvejede han alvorligt at etablere egen virk-

somhed. Det han ikke fortrudt et sekund, på trods af at:

- Jeg anede ikke, at det var så omstændigt at komme i 

gang. Jeg kunne søge og finde alle de nødvendige informa-

tioner på diverse hjemmesider, men der var ingen opskrift 

på hvordan jeg skulle gøre det rigtigt. Men jeg gik i gang og 

fik hjælp fra en revisor, som jeg stadigt bruger.

Så sidste år i august gik Tobias selvstændig med moms- 

og Cvr.nr. Næste udfordring var at finde et egnet lokale 

til produktionen og især optimal opbevaring af møbler og 

værktøj. 

- Jeg har ser adskillige utætte baghuse i Aalborg da jeg 

søgte lokaler, for møblerne og papirgarnet skal have tørre 

opvarmede rum. Jeg skulle bruge et isoleret og tørt lokale 

med mulighed for at tørre det papirgarn, som jeg bruger til 

at flette stolesæder med.

Tænker på miljøet
Der lykkedes i oktober og siden har Tobias glædet sig til at 

komme på arbejde hver dag. Han deler lokale med en an-

den iværksætter der istandsætter musikinstrumenter, så 

der er en at sparre med i dagligdagen. Det er han rigtigt 

glad for.

- Og så kommer der hver dag kunder og interesserede ind på 

værkstedet, der emmer af en god værkstedsatmosfære, lug-

ten af træ, duften at træolie, lidt savsmuld på gulvet og så de 

mange stole, som midlertidigt er til behandling på Danskde-

signfix’s møbelsygehus, og her får livstidsforlængelse.

Det optager nemlig Tobias at tænke på hvor meget vi bru-

ger og smider væk unødigt.

- Jeg ved godt, at de møbler, som jeg arbejder med uanset 

alder, er langt dyrere end de gængse masseproducerede 

brug og smid væk møbler, men jeg er med til at tænke på 

miljøet og bæredygtighed, fordi jeg er med til at give nyt liv 

til de møbler, som måske var på vej til at blive smidt væk.

- Danske klassiske møbler er håndværk der holder, og når 

jeg forlænger deres levetid, er det ægte bæredygtighed. Det 

er min reaktion på brug og smid ud tendensen, mange nye 

billige møbler holder ikke længe og bliver kasseret hurtigt. 

Ind imellem kan Tobias ikke lade være med at opkøbe de 

designermøbler, som han ved, bliver efterspurgte, når de 

har været under kærlig og nødvendig behandling. Så han 

har også møbler til salg, hvis han kan nænne at skille sig af 

med dem!

- Jeg er blevet lidt nørdet når det gælder møbler og vi har 

en række specielle designs derhjemme, som jeg ikke kan få 

mig til at sælge. Jeg investerer hellere mine penge i klassi-

ske danske møbler end i en ny mobiltelefon. Er der virkeligt 

behov for at alt skal være nyt, når gammelt er bedre, spør-

ger Tobias, der hellere investerer i et klassisk dansk møbel 

end i en ny mobiltelefon.

Har ikke fortrudt et sekund
Det var som nævnt kærlighed til en pige, der bragte den 

randersfødte Tobias til Aalborg og det var kærlighed til 

danske møbelklassikere, der fik Tobias til ikke længere at 

skulle parere ordre i forsvaret. Han er blevet herre i eget 

værksted og modtager Aalborg kommunes iværksætterpris 

inden for håndværk.

- Jeg har som nævnt en mening om, at vi ikke alle sammen 

skal have en ny bil, bare fordi at der kommet en ny model. 

Vi skal tænke på at genbruge, på ressourceforbruget og på 

bæredygtighed og når man så kan genskabe levetiden for 

nogle flotte unikke danske møbeldesign, så er jeg tilfreds 

med mit arbejdet, og det tror jeg også, at kunderne er.

Tobias Christensen elsker de danske klassiske 
arkitekttegnede møbler, og han har nu gjort det 
til sin levevej at forlænge levetiden for de stole, 
borde og andre møbler, der har defineret dansk 

møbelindustri i sidste århundrede.

Tobias havde elles et godt og spændende job hos forsvaret og 

har været udsendt til diverse brændpunkter i verden, men 

den nu 32-årige iværksætter – kom for fem år siden til den er-

kendelse at en karriere i det civile var mere attraktiv. Og nu 

får han Aalborg Kommunes iværksætterpris 2022.

- Som 20-årig i forsvaret tror man at man er udødelig, men jeg 

så nok i militæret til at jeg ville udleve mine andre ambitioner 

og min passion for flotte møbler, så jeg valgte at skifte levevej 

og tog en uddannelse til maskinsnedker. Jeg havde også prø-

vet det jeg skulle i forsvaret med udsendelser til Afghanistan 

og Mali. Jeg endte som en slags steward i luftvæsenet, det var 

spændende, men jeg skulle videre.

Uddannelsen til maskinsnedker hos Anton Balle A/S i Viborg, 

førte til et job hos Balderus i Hadsten, hvor Tobias 

fik lov at arbejde med at renovere møb-

ler. Samtidig voksede hans egen samling 

af de klassiske møbler og nogle af dem 

skulle sættes i stand og f.eks. savnede 

nogle af hans Wegners spisestuestole nyt 

fletværk.

- Da jeg for ti år siden købte et rampone-

ret stolestel til en Y-stol, tænkte jeg, at det 

der fletværk, det kunne jeg selv fikse, så 

jeg satte mig for at blive rigtig god til at ar-

bejde med papirgarn og lærte efterhånden 

den rigtige teknik - noget som kræver tid 

og øvelse.

Efterspurgt for sin kunnen
Flere og flere spurgte til om han kunne 

hjælpe dem med at livstid forlænge deres 

møbler med en faglig og kærlig behandling. 

Tobias holder sig dog fra at polstre møblerne – hans passion er 

papirgarn, fletning af sæder og rygge og renovering af træmøbel 

stel – ved afslibning, polering, oliering og maling af den smykke 

gamle klassiske danske designmøbler.    

- Jeg har ikke fortrudt en eneste sekund, at jeg forfulgte min 

passion, tog en uddannelse som maskinsnedker og brugte mas-

ser af tid på at blive en efterspurgt fagmand, når det gælder flet-

ning af stolesæder og rygge.

Tobias har haft kunder fra første dag han åbnede værkstedet, og 

han sørger for at tilrettelægge arbejdsuge uden for meget over-

arbejde og weekend arbejde. Men der er travlhed på værkstedet, 

og Tobias har en drøm om få kolleger i Danskdesignfix. 

- Jeg havde prøvet det, jeg skulle i forsvaret med udsendelser til 

Afghanistan og Mali. Jeg endte som en slags steward i luftvæ-

senet. Det var spændende, men jeg havde jo løbende en passion 

for gamle danske arkitekttegnede møbler. Det er min fremtid 

nu. Og jeg nyder at komme ind på værkstedet hver morgen -  jeg 

styrer min tid, mit arbejde og mit liv.

Et køb af et stel til en 
klassisk Y-stol blev 
Tobias Christensens 
lykke. Han mente selv 
at kunne isætte et nyt 
fletsæde og så gik han 
i gang med projektet. 
Det greb om sig.

Det er et dejligt 
skulderklap at 
få som nystartet 
virksomhed at modtage 
Iværksætterlegatet 
2022. Det giver 
anerkendelse og mod 
til at tænke visioner for 
Danskdesignfix.  

Tobias Christensen: Det var for mig et 
stort spring - jeg googlede sindssygt 

efter alle de ting, man skal have styr på som ny 
selvstændig. Og ikke alle myndigheder skriver 
et sprog der er til at forstå.


